
 

AD\1108082SL.docx  PE589.183v02-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

Evropski parlament 
2014-2019  

 

Odbor za zunanje zadeve 
 

2016/0092(NLE) 

26.10.2016 

MNENJE 

Odbora za zunanje zadeve 

za Odbor za mednarodno trgovino 

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o pristopu k Trgovinskemu 

sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter 

Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja 

(COM(2016)0174 – C8-0000/2016 – 2016/0092(NLE)) 

Pripravljavec mnenja: Elmar Brok 

 



 

PE589.183v02-00 2/4 AD\1108082SL.docx 

SL 

PA_Leg_Consent 



 

AD\1108082SL.docx 3/4 PE589.183v02-00 

 SL 

KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Pristop Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami 

članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani je pomemben korak naprej 

pri odnosih z Ekvadorjem, ki je postal pomemben in podobno misleč regionalni partner.  

 

Pogajanja o trgovinskem sporazumu z andskimi državami so se začela leta 2009. Medtem ko 

sta Ekvador in Bolivija pozneje izstopila iz pogovorov, je bil junija 2012 sklenjen sporazum s 

Kolumbijo in Perujem. V pričakovanju ratifikacije s strani vseh pogodbenic se sporazum 

začasno uporablja od 1. marca 2013 s Perujem in od 1. avgusta 2013 s Kolumbijo. Ekvador je 

v začetku leta 2013 sklenil ponovno začeti pogajanja z EU. Pogajanja so se končala 17. julija 

2014, besedilo pa je bilo parafirano 12. decembra 2014. 

 

Sporazum zagotavlja postopno odpiranje trga za blago, storitve, javna naročila in naložbe, 

vključno z odpravo večine carinskih tarif. Zato Ekvadorju omogoča, da ohrani preferencialni 

dostop do trga EU, čeprav ta država, potem ko jo je Svetovna banka uvrstila med države z 

visokim srednjim dohodkom, ni več upravičena do sheme GSP+ . Sporazum prav tako 

vsebuje poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju, ki vključuje ambiciozne določbe o 

pravicah delavcev in varstvu okolja, njegov cilj pa je zagotoviti predvidljive in stabilne 

okoljske razmere za vlagatelje in akterje na obeh straneh. 

 

Sporazum bo podpisnicama omogočil vzpostavitev še tesnejših dvostranskih odnosov ter 

zagotovil spodbudo za nadaljnje gospodarsko in politično vključevanje v andski regiji. 

Ponudil bo tudi priložnost za okrepitev političnega dialoga med EU in Ekvadorjem, 

temelječega na spoštovanju demokratičnih načel in temeljnih pravic. Dialog bi se moral 

dotakniti tudi občutljivih vprašanj, kot sta svoboda izražanja in svoboda tiska, ki sta bili s 

sprejetjem zakona o komunikacijah junija 2013 močno omejeni. V prvih treh letih od začetka 

veljavnosti je bilo zoper kritične novinarje in medijske hiše sproženih skoraj 900 postopkov. 

 

Pripravljavec mnenja poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj 

zagotovita dosledno izvajanje določb o trajnostnem razvoju in natančno spremljata razmere na 

področju političnih in temeljnih pravic v državi, prav tako pa naj Evropskemu parlamentu 

redno poročata o izvajanju sporazuma.  

   

Glede na pričakovane gospodarske in politične koristi, ki jih bosta prinesla pristop Ekvadorja 

k sporazumu o prosti trgovini med EU ter Kolumbijo in Perujem, pa tudi vključitev 

ambicioznega poglavja o trajnostnem razvoju, ki odraža zavezanost podpisnic spoštovanju, 

izpolnjevanju in uveljavljanju mednarodnih pogodb in sporazumov na področju pravic 

delavcev in varstva okolja, pripravljavec mnenja predlaga, naj odbor AFET priporoči 

odobritev tega sporazuma. 

 

****** 

 

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, naj 

Parlamentu priporoči odobritev predloga sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o pristopu k 

Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter 

Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja. 
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